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Blad nr. 4

Referat

Fraværende:

Jørn Terndrup og Peter Wagner Mollerup

Til orientering:

10.0 Meddelelser fra formanden
DANVA’s generalforsamling virtuelt foregik her fra administrationen.

11.0

Meddelelser fra direktøren/selskabet
Intet

12.0

Siden Sidst
Lækagesøgning på ledningsnettet
Renovering / udskiftning af diverse stik og ventiler på ledningsnettet
Rådgiver Orbicon arbejder med løsninger til overholdelse af restriktioner for vores BNBO områder
3 boringer renoveres til Hjulby Bro vandværk, med nye pumper, huse, el- tavler og styringer
afsluttes medio 2021
Rådgiver Orbicon i gang med ansøgning om ny indvindingstilladelse til vores vandværker så
den dækker vores fremtidige drift og skal bruges i forbindelse med ombygningen af Skovparken vandværk
Rådgiver NIRAS er i gang med myndighedsbehandlingen samt lave byggeansøgning, ønskeligt
design af Skovparken vandværk fastlægges sammen med vores medarbejdere
Planlægning af renovering af hoved- og stikledninger Åsevej
Renovering af vandledninger i Sommerbyen

Til efterretning
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13.0

Regnskab pr. 31.03.2021

./.

Der vedlægges regnskab for 1. kvartal 2021.
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Til efterretning
Til behandling:

14.0 Forbrugervalg til bestyrelserne i NFS Vand A/S og NFS Spildevand A/S – Valgregulativ
”Forbrugervalgbekendtgørelsen” – Bekendtgørelse nr. 722 af 16. juni 2012 fastsætter rammerne for valg til vandselskabers bestyrelser. Det er samme bekendtgørelse, uden ændringer, som
ved de sidste forbrugervalg. Det betyder, at der ikke er behov for ændringer i vedtægter og
valgregulativ i forhold til de sidste valg.
I valgregulativet er der derfor kun foretaget konsekvensrettelse i forhold til årstal og datoer.
Valgregulativet fastlægger rammerne for afholdelse af valg som forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer i NFS og angiver betingelser for at være opstillings- og stemmeberettigede
samt procedure for selve valghandlingen.
./.

Der vedlægges selskabets udarbejdede tidsplan for gennemførelse af forbrugervalg.
Det indstilles,
at bestyrelsen godkender tidsplan og valgregulativ.
Godkendt

15.0 Mødeplan 2021
24. august
26. oktober – Budget
9. december
Godkendt

16.0 Information
Alle punkter
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16.1 Intern information

Alle punkter

16.2 Ekstern information
Alle punkter

17.0 Eventuelt
Intet
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